BASES DE PARTICIPACIÓ

CONCURS DE DISFRESSES
CARNESTOLTES 2014
TEMÀTICA:
Lliure
COM POTS PARTICIPAR-HI:
Carrosses: hauran de ser vehicles de tracció mecànica podent arrossegar o no plataforma i/o
remolc. Caldrà que estiguin decorades
Grups: Mínim de 3 persones
Individuals: 1 o 2 persones
Nota important:
 els nens i nenes que vinguin disfressats tindran un petit obsequi
 la participació al concurs comporta realitzar la desfilada per l’escenari seguint la música
CALENDARI
 Termini d’admissió d’inscripcions: a les oficines municipals fins el dia 25 de febrer de 2014
a les 14h. Al mateix pavelló esportiu municipal, el dissabte 1 de març de entre les 19h i les
19.30h.
 Veredicte i lliurament de premis: el dissabte 1 de març de 2014 a les 20.30h
JURAT:
S’estableix un jurat de 5 persones, composat per persones en representació de les entitats sense
ànim de lucre del municipi, de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta i altres persones a títol
individual (principalment provinents del món cultural, educatiu i del lleure).
Criteris generals de valoració:
- creativitat en l’elecció de la disfressa i originalitat del tema escollit
- maquillatge dels participants
- confecció pròpia de les disfresses
Entre d’altres aspectes que pugui establir el jurat.
PREMIS (xecs regals per valor del premi pels restaurants i/o establiments comercials del
municipi)
Carrosses

Grups

Individuals

1r. Premi

200 €

150 €

80 €

2n Premi

100 €

60 €

50 €

3r Premi

50€

30€

25€

PREMIS

REGIDORIA DE CULTURA

DRETS D’IMATGE I DIFUSIÓ
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’art. 18.1 de la Constitució Espanyola i està
regulat per la llei orgànica 1/1982 de 5 de maig sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i
familiar i a la pròpia imatge, qui participi a aquest concurs haurà de manifestar la seva conformitat
expressa per a la difusió de les imatges en els següents mitjans:

-

Web municipal (www.stcebria.cat)
Xarxes socials administrades per l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta (facebook, twitter
i flickr)
Material imprès editat per l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta

Caldrà facilitar aquesta informació a la instància de petició de participació.
La participació al concurs comporta l’acceptació de les bases de participació per part de qui
participi.

REGIDORIA DE CULTURA

